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สรุปผลการประเมินผลโครงการสัมมนาการจัดการความรู 
เครือขายผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝกอบรม  ประจําป  2550 

************************** 
การฝกอบรมมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการพฒันาศักยภาพของบุคลากร  หรือกลุมบุคคล  ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ซ่ึงบุคคลเหลานี้จะชวยใหองคกร  หรือหนวยงาน  ประสบความสําเร็จ  และ
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว   

การพัฒนาบุคลากรดวยการจัดโครงการฝกอบรมนั้น  จะสงผล และเอื้ออํานวยประโยชนใหกับองคกร
หรือหนวยงานไดเพยีงใด ยอมขึ้นอยูกับความรูความสามารถ  และทัศนคติที่มีตองานของบุคลากรผูรับผิดชอบ
จัดการฝกอบรมเปนสําคัญ หากจะใหสามารถปฏิบัติงานดานการบริหารงานฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ผูรับผิดชอบการจัดการฝกอบรมจะตองมคีวามรู  ความเขาใจ  เกีย่วกับกระบวนการฝกอบรม และหลักการ
บริหารงานฝกอบรมแตละขั้นตอนอยางละเอียด  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจงึไดจัดโครงการสัมมนาการจัดการความรูเครือขายผูปฏิบัติงานเกีย่วกบัการ
ฝกอบรม  ประจําป  2550  ขึน้  เพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดโครงการฝกอบรมไดมีโอกาสพบปะ
พูดคุยกนั หารือถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดโครงการฝกอบรม  และรวมกันหาขอสรุปของวิธีการ
แกไขปญหาทีเ่กิดขึ้น   

หลังจากไดมีการสัมมนาแลวงานพัฒนาและฝกอบรม  กองการเจาหนาที่  ไดฐานะผูรับผิดชอบโครงการ
ไดทําการประเมินผลโครงการเพื่อจักไดรับทราบถึงผลของโครงการฯ  ซ่ึงมีผลการประเมินดังนี ้   
 ในการประเมนิผลโครงการครั้งนี้ไดสงแบบประเมินไปยังผูเขารวมโครงการจํานวน  40  คน  มีผูตอบ
กลับ  35  คน  คิดเปนรอยละ  87.5  โดยขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินครั้งนี้มดีงันี้ 
 
ตารางที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินโครงการ 
   

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย 9 25.7 
หญิง 26 74.3 

ตําแหนง   
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 10 28.6 
เจาหนาที่บุคคล 4 11.4 
นักวจิัย 2 5.7 
นักวิชาการเกษตร 2 5.7 
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ตารางที่  1  (ตอ)   
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ตําแหนง  (ตอ)   
นักวิชาการเงนิและบัญช ี 2 5.7 
นักวิชาการศึกษา 2 5.7 
นิติกร 2 5.7 
วิศวกรการเกษตร 2 5.7 
อาจารย 2 5.7 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 1 2.9 
เจาหนาทีว่ิจยั 1 2.9 
นักประชาสัมพันธ 1 2.9 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 2.9 
เภสัชกร 1 2.9 
รองศาสตราจารย 1 2.9 

ตําแหนงบรหิาร   
หัวหนางาน/ฝาย 4 11.3 
เลขานุการคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย 3 8.6 
ผูชวยคณบด ี 1 2.9 
หัวหนาศูนย 1 2.9 
ไมมีตําแหนงทางการบริหาร 26 74.3 
   

 X  SD 
อายุราชการ 12.3 10.4 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝกอบรม 5.0 7.6 

 
 จากตารางที่  1  พบวาผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  26  คน  คดิเปนรอยละ  74.3  
เปนเพศชาย  จาํนวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  25.7 

ตําแหนงของผูเขารวมโครงการสัมมนาสวนใหญมีตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  จํานวน  10  
คน  คิดเปนรอยละ  28.6  รองลงมาเปนเจาหนาที่บุคคล  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  11.4  นักวิจยั  
นักวิชาการเกษตร  นักวิชาการเงินและบัญชี  นักวิชาการศึกษา  นิตกิร  วิศวกรการเกษตร  อาจารย  ตําแหนงละ  



 3

2  คน  คิดเปนรอยละ  5.7  และเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  เจาหนาที่วจิัย  นกัประชาสัมพนัธ  
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  เภสัชกร  และรองศาสตราจารย  ตําแหนงละ  1  คน  คิดเปนรอยละ  2.9     

ผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญไมมีตําแหนงทางการบริหารจํานวน  26  คน  คิดเปนรอยละ  74.3  
รองลงมามีตําแหนงเปนหวัหนางาน/ฝาย  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  11.4  มีตําแหนงเปนเลขานุการคณะ/
สถาบัน/สํานัก/ศูนย  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  8.6  และเปนผูชวยคณบดี  หวัหนาศูนย  ตําแหนงละ  1  คน  
คิดเปนรอยละ  2.9 

ผูเขารวมการสัมมนาครั้งนี้มีอายุราชการเฉลี่ยเทากับ  12.3  ป  และปฏิบัติงานเกีย่วกบัการจัดโครงการ
ฝกอบรมเฉลี่ยแลวเปนเวลา  5 ป 
 
ตารางที่  2  ระดับการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 

วัตถุประสงค 
ระดับการบรรลุวัตถุประสงค 

ปรับปรุง นอย ปานกลาง มาก 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของ
การบริหารจัดการฝกอบรม  จนเกดิ 
Best Practice  ท่ีจะสามารถชวยให
การจัดการฝกอบรมเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากขึ้น 

- - 4 11.4 16 45.7 15 42.9 

2.  ไดเรียนรูเทคนิคการบริหารจัดการ
ฝกอบรมใหมๆ   ท่ีจะสามารถชวยให
การจัดการฝกอบรมเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากขึ้น 

- - 5 14.3 18 51.4 12 34.3 

3.  สามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชใน
งานที่ตนปฏิบัติ 

- - 6 17.1 12 34.3 17 48.6 

 
 จากตารางที่  2  แสดงถึงระดบัของการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการพบวา   
 ผูเขารวมโครงการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของการบริหารจัดการฝกอบรม  จนเกิด  Best 
Practice  ท่ีจะสามารถชวยใหการจัดการฝกอบรมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  ในระดับปานกลาง  
จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  45.7  รองลงมาอยูในระดับมาก  จํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ42.9  และอยูใน
ระดับนอย  จํานวน  4  คิดเปนรอยละ  11.4 
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 ผูเขารวมโครงการไดเรียนรูเทคนิคการบริหารจัดการฝกอบรมใหมๆ  ท่ีจะสามารถชวยใหการจัดการ
ฝกอบรมเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น  ในระดับปานกลาง  จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  51.4  
รองลงมาอยูในระดับมาก  จาํนวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  34.3  และอยูในระดับนอย  จํานวน  5  คน  คิดเปน
รอยละ  14.3 
 ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชในงานที่ตนปฏิบัติ  ในระดบัมาก  จํานวน  17  คน  
คิดเปนรอยละ  48.6   รองลงมาอยูในระดับปานกลาง  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  34.3  และอยูในระดบั
นอย  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  17.1   

นอกจากนี้ผูเขารวมโครงการสัมมนาไดระบุถึงปญหาและอุปสรรคที่พบบอย ๆ ในการจัดโครงการ
ฝกอบรม  ดังตารางที่  3 
 
ตารางที่  3  ปญหาและอุปสรรคที่พบบอย ๆ ในการจัดโครงการฝกอบรม 
 

ปญหาและอุปสรรค จํานวน 
1.  การประสานงานระหวางหนวยท่ีจดัฝกอบรมกับหนวยงานของผูเขารวมโครงการฝกอบรม 5 
2.  ผูเขารวมโครงการฝกอบรมเขารวมโครงการไมตอเนือ่ง หรือไมครบตามหลักสูตร 4 
3.  ผูเขารวมโครงการแจงยกเลิกกะทันหนัทําใหเสียงบประมาณโดยเปลาประโยชน 4 
4.  สถานที่ไมเอ้ืออํานวยกับหัวขอการฝกอบรม 3 
5.  งบประมาณในการจัดโครงการนอยเกนิไป  ไมเพยีงพอในการจัดโครงการแตละคร้ัง   2 
6.  ระยะเวลาของหลักสูตรไมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 2 
7.  อุปกรณตาง ๆ ขัดของระหวางการจัดโครงการฝกอบรม 2 
8.  หาวิทยากรลําบาก 2 
9.  ผูปฏิบัติงานไมเพยีงพอ  กับจํานวนโครงการที่ตองรับผิดชอบ 2 
10.  เจาหนาทีข่าดความรูดานระเบียบทีเ่กีย่วของกับการจัดโครงการฝกอบรม 2 
11.  ผูเขารวมโครงการฝกอบรม  ไมใชผูท่ีปฏิบัติงานดานนั้น ๆ โดยตรง 2 
12.  วิทยากรขาดความพรอมในดานการบรรยาย  เอกสารประกอบ 2 
13.  นโยบายขององคกรและองคการไมมีความชัดเจน 2 
14.  มีการจัดโครงการซ้ําซอนกันตามคําส่ังทางการบริหาร 2 
15.  ขาดความรวมมือของกลุมผูปฏิบัติงานในหนวยงาน 1 
16.  ขาดความเขาใจในเนื้อหาและหลักสูตรอยางถองแทของวิทยากร 1 
17.  ผูเขารวมโครงการไมไดนําความรูท่ีไดรับไปปรับปรุงงาน  (สวนใหญ) 1 
18.  โครงการฝกอบรมที่ดําเนินการมีผูเขารวมเปนจํานวนมาก ทําใหสงผลตอการเตรียมงานดาน

ตาง ๆ 
1 
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ตารางที่  3  (ตอ)  
ปญหาและอุปสรรค จํานวน 

19.  กําหนดการลาชาไมเปนไปตามที่ระบุ 1 
20.  ขาดการตดิตามผลหลังโครงการ 1 
 
 ผูเขารวมโครงการสัมมนาไดระบุถึงประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการครั้งนี้ไวดังตารางที่  4 
 
ตารางที่  4  ประโยชนท่ีผูเขารวมโครงการฯ ไดรับ 
 

ประโยชนท่ีไดรับ จํานวน 
1.  ไดแลกเปลีย่นความรูซ่ึงกนัและกนั   8 
2.  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาการจัดโครงการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 7 
3.  ไดรูจักผูท่ีปฏิบัติงานดานการฝกอบรมจากหนวยงานอ่ืน 7 
4.  ทราบถึงเทคนิคในการจดัโครงการฝกอบรม 4 
5.  มีหลักการ  แนวทาง  ข้ันตอน  การเขียนโครงการฝกอบรม 4 
6.  การแกไขปญหาและการปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรม  รวมถึงการกําหนดเปาหมายและ

วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
3 

7.  ทราบวิธีการวิเคราะห  ปญหา  ความจําเปน ท่ีจะจัดโครงการฝกอบรม 2 
 
 ผูเขารวมโครงการสัมมนาไดใหขอเสนอแนะไวดังตารางที่  5 
 
ตารางที่  5  ขอเสนอแนะจากผูเขารวมโครงการฯ 
 

ขอเสนอแนะ จํานวน 
1.  ควรมีการนดัพบเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณกนัอยางตอเนื่อง 5 
2.  ควรมีการยกตัวอยางงานฝกอบรมเพื่อใหผูเขารวมไดแสดงความคิดเห็นกนัอยางชดัเจน 4 
3.  จัดสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบการจัดโครงการฝกอบรม  หรือหัวขออ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 3 
4.  อยากใหเกดิเครือขายผูปฏิบัติงานทางดานการฝกอบรม จะไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และ

นําไปสูภาคปฏิบัติ   
1 

5.  ควรมีการประชาสัมพันธผลของการจัดการความรูใหหนวยงานตาง ๆ รับทราบ ในรูปแบบ
ของเอกสาร หรือรูปแบบ Digital  

1 

****************************** 


